
 الشٌخ أحمد بن ناصر القعٌمً -شرح كتاب أخصر المختصرات 

 من النفقات إلى نهاٌة القصاصالدرس الثانً والعشرون: 

 

على آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، نبٌنا محمد وعلى الحمد هلل والصالة والسالم  ،بسم هللا الرحمن الرحٌم

ا مّ ، وأموالالدراهم ونحوها من األ لؽةوهً  ،والنفقات جمع نفقة "النفقاتباب " :ىقال المإلؾ رحمه هللا تعال

وكذا  ،سوة بكسر الكاؾ أو ضمهاوكِ  ،وتوابعها ،اومسكنً  سوةكِ أدوًما وٌمونه خبًزا وَمن  كفاٌةفهً  الشرع ًف

والقصد من هذا الباب  ،من تلزمه النفقة بل وزوجة المنفق علٌه وأوالدهعلى النفقات الواجبة من  هالتزوٌج فإنّ 

و النكاح وبدأ هنا باألول وه ،وما ٌتعلق بذلك والملكمن النفقة بالنكاح والقرابة  نساناإلعلى ما ٌجب هو بٌان 

 ك.النكاح والقرابة والمل: أسباب النفقة ثالثة .أسباب النفقة ىه أقوألنّ 

بمضً  ،كما سٌؤتً -ولها خصابص متعددة منها ما ال تسقط  ،األسباب التً توجب النفقة ىوالنكاح هً أقو

 "زوجعلى و"الزوجة قال:على بدأ بالنفقة  .األقارب فإنها تسقط بمضً الزمنعلى خالؾ النفقة ب ،الزمن

فً حال كونها ؼٌر  ،شبهةمن وطء ة معتدة جولو كانت هذه الزو "زوجته نفقة" ،زوجعلى ٌجب ى ٌعن

 .امطاوعة للواط

الزوج على ٌجب  ه،قبل التنازع بٌن الزوج وزوجت "بالمعروؾ ىمؤكول ومشروب وكسوة وسكن منقال: "

المقدار  ماأ ،ةالمقدار والكفاٌ فً ةوالكالم فً النفق .بٌن الناسبالمعروؾ ٌصلح لمثلها ما زوجته على أن ٌنفق 

أو هو معسر أو  ،ةأو مٌسر ةسواء كانت معسر ،ن ٌكفً زوجتهأالزوج على ٌجب  هو المقدار ،الجنسهو ف

 وذكر وهو معتبر عندنا فً المذهب بحال الزوجٌن ٌساًرا وإعساًرا. ،أما الجنس فهو الذي ٌختلؾ ،مٌسر

 :خمسة أحوالالمإلؾ 

 بٌن الزوج والزوجة حصل تنازع ذا إ - ٌعنى الحاكم -قال: سٌفرض  ،مع المٌسرة المٌسر ى:ألولا ةالحال

هللا علٌه  ىالرسول صلقول ل ٌجب علٌها أن ٌكفٌهاالمقدار كما ذكرنا  ،ولٌس فً مقدارها ،فً جنس النفقة

 .ة المٌسرة مع المٌسرنفق ى:األول ةالحال ، إًذا"بالمعروؾ وولدكِ  خذي ما ٌكفٌكِ " :فً حدٌث هند وسلم

 ا إذا لم ٌحصل تنازعأمّ  ،ٌعنً إذا حصل تنازع "تنازععند  قدر كفاٌتها مٌسرلمٌسرة مع فٌفرض قال: "

ٌفرض للمٌسرة مع لكن إذا حصل تنازع " ،ح بالمعروؾصلزوجته ما ٌعلى الزوج أن ٌنفق على فٌجب 

بضم  - دمواألُ  "دمهوأُ  - فضل خبز البلدأمن ٌعنى  -رفع خبز البلد أالمٌسر عند التنازع بٌن الزوجٌن من 

 وأدمه" ،بالخبز كلإٌ والمراد به ما ،إداًماذا جعلت فٌه الطعام وأدمت إ أدمت تقول ،به ٌؤدتم ما ،الهمزة

هو الذي الخبز  ،واألدم لحم وال ٌشترط أن ٌطبخه ،أفضل خبز فً البلد ـٌؤتً لها ب ًٌعن "عادة المٌسرٌن

تً أًٌضا وٌؤ ،أو السمك مثاًل اللحم أو الدجاج  ،لكن اللحم ال ٌشترط أن ٌطبخه ،اهزٌؤتً به جأن ط ٌشتر

  حسب عادة المٌسرٌن فً تلك البلد. "المواعٌٌن"كالماعون  ،بما تحتاجة لطبخ هذا اللحم

فً  ٌعنى جنس ما تلبسه هذه أو مثل هذه المرأة ،بالبٌت ما ٌلبس مثلها والمقصود "وما ٌلبس مثلها" :قال

 "وٌنام علٌه" .وٌحضر لها ما تلبس مثله فً عادتها اأن ٌهٌٌلزم الزوج المٌسر  ،ٌت أهلها وعند قومهاب

ال ٌجب علٌه  وال ٌجب كما قال العلماء ،من الفراش واللحام والمخدةٌنام مثلها علٌه أٌضؤ ما  اله ٌفرض

 ج.لحق الزو ألنها أصاًل ممنوعه من الخروج ،أن ٌحضر لها ما تلبسه للخروج



 ٌكفٌها  ،هذا المقدار ولفقٌرة مع فقٌر ٌفرض أًٌضا كفاٌتها" قال: ،تحت الفقٌر ةقٌرالف :ا الحالة الثانٌةمّ أ

أقل  ًٌعن من اللحم الذي هو ًٌعن ،ٌؤتً بها بؤرخص خبز فً البلد وأدم ًٌعن "هدمالبلد وأ خبز ىمن أدن

 ،وكذلك ما ٌنام مثلها علٌه وٌجلس علٌه ،أًٌضاوما ٌلبس مثلها  ،كذلك الزٌت واألرز ،جودة فً البلد

 الفرش أًٌضا ما ٌجلس علٌه مثلها.

 المتوسطة مع المتوسط :الحالة الثالثة. 

 المٌسرة مع الفقٌر :الحالة الرابعة. 

  مع المٌسر ةالفقٌر :الخامسةالحالة.  

 الفقٌرة مع الفقٌر :الثانٌةو ،نفقة المٌسرٌن المٌسرة مع المٌسرلى: األو ،نفقة المتوسطٌن ًٌعن ما بٌن ذلك :قال

على هذه ٌجب  ،والفقٌرة مع المٌسر ،والمٌسرة مع الفقٌر ،المتوسطة مع المتوسط :والثالث ،نفقة المعسرٌن

وكذلك ما  وسط فً البلد من الخبز واللحم واللباس ٌؤتً بالذي جودته ،نفقة المتوسطٌنالزوج أن ٌطلق علٌها 

 .تجلس علٌه

كل ٌؤتً باألولكن  ،ال ،ٌعنً ال ٌؤتً بالدراهم والرٌاالت ،الحاكم القٌمة إال برضاهماٌفرض  ال "القٌمة": قال

أو  اال ٌؤتً بالقٌمة وٌقول لها اشتري طعامً  ،ؤتً بما تنام علٌه وما تجلس علٌهوٌ ،مباشرة واللبس مباشرة

 فلها وله ذلك. بذلك ًٌضاأ بذلك وهو رضً لكن إذا رضٌت ،اشتري ما تلبسٌن

ال " :لكن قال .وما تدهن به ،سدرالصابون والشامبو وال "نظافتها – هنا ٌجب علٌه الزوجٌعنى  - ٌهوعل :قال

وال ٌدفع لها وال ٌشتري لها دواء  ،زوجته إذا مرضت ال ٌلزم الزوج أن ٌداوي ًٌعن "دواء وال أجرة طبٌب

ال  "طٌب وثمن": ًضا قالأٌ .ٌلزمهفال  ةبل لعال ،ادةلك لٌس من حاجاتها الضرورٌة المعتذ ألنّ  ،أجرة الطبٌب

 لزمه أن ٌؤتً به وال تؤتً به هً.ٌلكن إذا أراد منها أن تتزٌن بذلك  ،والحناء والخضاب ٌلزمه ثمن الطٌب

فً الكسوة والسكن  :ة أشٌاءالنفقة كما ذكرنا تكون فً ثالث ،تجب النفقة "وتجب لرجعٌة": قال رحمه هللا

تجب لها النفقة إال البابن ال  "لحام وبائن" :قال ها زوجة.للرجعٌة ألنّ فقة نالوتجب  ،الذي هو القوت واألكل

فتجب نفقة  ،جلهاأال لها من  ما للحملوالنفقة لٌست لها وإنّ  ،تجب لها النفقةإذا كانت حاماًل  ،إذا كانت حاماًل 

 . تجب لمٌتها النقطعت ألنّ اقلت فلو مات ببطنها : منصورٌقول الشٌخ . نقضابهاعند  وتسقط بوجوده

لفاطمة بنت هللا علٌه وسلم  ىصللٌس لها نفقة لقول الرسول عنها  ىالزوجة التً متوف "عنها ىال متوف"قال: 

لو كانت حامل هل تجب  .ىوال سكن :وزاد مسلم رواه البخاري ومسلم  "ال نفقة لكِ " :قٌس رضً هللا عنها

 ًفقة التلكن الن ،زوجهاعلى نت حامل لٌس لها نفقة ولو كا ،أجر ٌنفق علٌه من أبٌه الحمل له ؟علٌه النفقة

 رثه.إحمل تكون من العلى 

كفاره أو أو صامت نفاًل بال إذنه أو ل ،سقطت نفقتها ومن حبست أو نشزت سواء كانت بظلم أو بحق :قال

صامت لقضاء رمضان ووقته  ،ووقته متسع - نفقتهاه ال تسقط فإنّ  بخالؾ فرض رمضان -قضاء رمضان 

 ذنهإبال أو قضاء رمضان  ،فال تسقط نفقتها لكن لو صامت رمضان فً وقت ضٌق ،سقطت نفقتها متسع

ت فرًضا هل تسقط نفقتها؟ ال تسقط ا لو حجّ مّ أ ،نفقتها تسقط نّ إذنه فإ بال ت نفاًل و حجّ أ ،ًٌضا ووقته متسعأ

فٌكون  نفقة الحضرعلى  ا زادوم ،هو قدر نفقتها فً الحضرقدر نفقة الزوجة فً الحج معنا  كما مرّ  ،نفقتها

 قال: .الحضر ولو زاد فعلٌهالزوجته هو نفقة الفرض  الزوج فً نفقة حجّ على الذي ٌجب  ،الزوجة فقطعلى 



ذا إلكن إذا سافرت لحاجتها  ،ذنه سقطت نفقتهاحتى لو كان بإأو نزهة بإذنه  ةولو سافرت لحاجتها أو لزٌار

 .نفقتها ال تسقط بها فإنّ ستمتاع ا من االها متمكنً سافر معكان م

هذه  بلٌتفلو  ،وٌؤتً بها فً أول العام الكسوة مرة واحدة فقط "فً أوله مرة كل عام ولها كسوة: "قال

ٌجب  ،باقٌة ًالعام وه ىولو كانت باقٌه وانقض ،ىه ال ٌجب علٌه أن ٌؤتً بكسوة أخرزقت فإنّ وتم الكسوة

 ،قارببخالؾ نفقة األ "تهالنفقة فً ذم   ىتبقلم ٌنفق  ىومت" :لقا .كسوة ثانٌه للعام الجدٌدن ٌكسوها أعلٌه 

ذا لم ٌنفق إلكن الزوجة  ،حوال سٌذكرها المإلؾأال فً إالنفقة تسقط  ذا لم ٌنفق بعذر فإنّ إقارب نفقة األ

  ة الزوج.النفقة فً ذمّ  ىوتبق ،زوجها علٌها ال تسقط نفقتها

نفقته بعد موته ومن تسلم من أبما  وارث رجع علٌهافبان مًٌتا  وإن أنفقت من ماله فً ؼٌبته قال رحمه هللا:

 ،ذا تسلمهاإال إ ؟ ال ٌجبهل ٌجب علٌه أن ٌنفق علٌها مرأةاعلى عقد اإلنسان ذا إ -تجب هل  ،ٌلزمه تسلمها

لم ولو  ب النفقةتج بذفحٌن ،ناآلٌا فالن خذ زوجتك لن نمنعك تعال قالوا  ًٌعن ،و ولٌها التسلٌمأهً بذلت أو 

والتً ٌلزمه  ،"مهان ٌلزمه تسل  م م  ن تسل  م  " ، قال:تسلمهاذا إ الحالة الثانٌة التى ٌجب فٌها النفقة ٌتسلمها.

وجبت نفقتها ولو مع وجود  هاو ولٌّ ً أه و بذلت الزوجة التسلٌم للزوجأمثلها أو بذلته  ؤٌوط ًهى الت تسلمها

 ومرضه وعلته وقطع ذكره. ولو مع صؽره ،موانع

منعت نفسها بسبب ذا إ إًذا "أن تقبض الحال ولها النفقة ىلها منع نفسها قبل الدخول إلو" :قال رحمه هللا

ها نّ ع نفسها ألأن تمنه لٌس للزوجة نّ إه لو كان المهر مإجاًل فنّ أٌفهم منه  ،مهر الحالتؤخر الزوج فً تسلٌم 

 و نفقة أالمٌسرٌن  هذا رجل تجب علٌه نفقة "بنفقة معسر أو بعضهاعسر أ نإو": قال جٌله.ؤرضٌت بت

وهو ٌجب علٌه نفقة المٌسرٌن ولم ٌقدر  ،نفقة المتوسطٌنعلى المتوسطٌن فؤعسر عن نفقة المٌسرٌن وقدر 

ه لٌس لها أن تفسخ إال إذا أعسر بنفقة المذهب عندنا أنّ  تفسخ؟ أن لمرأةفهل ل ،نفقة المتوسطٌنعلى اال 

إال إذا عجز عن بنقصان النفقة س للمرأة أن تفسخ العقد لٌ ،المٌسرٌن ولو كان الواجب علٌه نفقة ،معسرٌنال

لكن  ،نته من نفسهالكنها ال تملك الفسخ إن بقٌت معه ومكّ  ،المعسرٌنبعض نفقة  و عجز عنأ المعسرٌن نفقة

داًٌنا فً ذمة  المعسرٌن نفقةعلى ما زاد  ًتبق ،وهً ٌجب لها نفقة المٌسرٌننفق علٌها نفقة المعسرٌن أذا إ

 .لٌس لها أن تفسخلكن  ،الزوج

نقول  ؟رٌد الفسخأأًٌضا لو تزوجت المرأة وأعسر الزوج وقالت رضٌت به معسًرا فهل لها أن ترجع وتقول 

فلها الفسخ بما ٌتجدد لها بوجوب  عالمة بعسرتهكذلك لو تزوجته  ،بٌوم النفقة تتجدد كل ٌوم لها أن ترجع ألنّ 

 .ا أن تفسخ إذا أعسر عن نفقة معسربعسرته لهوهى راضٌة لو تزوجته  ىحت ،النفقة كل ٌوم

ه نّ أوالمراد  ،ةالؽاٌوال فً  االقناعوال فً شرح  المنتهىهذا اإلستدالل لم أجده ال فً  "فً ذمتها ال دٌنً ": قال

لها أن دٌن علٌه ولم ٌستطع سداده فلٌس لو كان لها  ،جل ذلكأل وأعسر به فلٌس لها الفسخلو كان لها دٌن 

 ًٌعن "باستدانةتعذرت النفقة علٌها وو ؼاب أ"قال:  .بما لها فً ذمته من الدٌن عسرتهتفسخ بسبب 

كبٌع الَعَقار،  عثمانالشٌخ كما قال  ة،و االستدانأوترجع علٌه بهذا القرض  ما وجدت أحد ٌقرضها ،قتراناال

بطلبها أو فٌفسخ الحاكم  "بحاكم: "قال .ذن الحاكملكن كما قال بإ الفسخ بذفلها حٌن ،باعٌوجد عنده شًء ٌُ  ال

 .ال رجعة فٌه الحاكم تفرٌقفسخ  االقناعلكن كما قال فً  ،مرهؤب ًه تفسخ



 .ذن الحاكمإبؽٌر و أذن الحاكم إسواء استدانت ب "او لولدها الصؽٌر مطلقً أنته لها وترجع بما استدا" قال:

تعذر اإلنفاق علٌها من إذا ٌقول جل النفقة ن تفسخ نكاحها من زوجها ألأالذي ٌجوز للمراة الضابط فً الحالة 

 :صور ربعأوٌدخل فٌه جهته 

 ن تفسخأا فلها ذا لم ٌنفق تمامً إ ى:ولالصورة األ. 

  ًٌن تفسخألها  ،مالعلى ولم تقدر له  ،ٌرٌد أن ٌنفق مٌسر وبخٌل المال على له  لم تقدر :اثان. 

 ذا كان ؼابًبا ولم ٌترك لها نفقةإ ة:الثالث. 

 االستدانة علٌهذا كان ؼابًبا وتعذر : إرابًعا. 

 فٌها. األحوال التً ٌجوز للمرأة أن تفسخ ههذ 

 ،بفرض أو تعصٌبمن ٌرثه قارب هم باأل المراد ،والبهائمنفقة األقارب والممالٌك هنا سٌتكلم عن  ،فصل

ن أالكفاٌه هو  المإلؾ. العادة والعرؾ كما قال ىلكن جنسها ٌرجع فٌه إل ،الكفاٌة ًه هنا ومقدار النفقة

لكن  ،تسكن فٌه ٌهًء لها مسكًنا ،ٌحضر لها ما تستطٌع أن تنام علٌه ،كلٌحضر لها ما ٌكفٌها من األ ،اٌكفٌه

فً  هذا هو الكالم ،نازل جًدا، أو راقٍ  ، أووسط هل هو اللباسجنس  ،و راقٍ أهل هو وسط جنس المسكن 

لكن مرد ذلك  اجةبقدر الح والكسوة والمسكن ٌجب أن ٌكفٌهم أو ٌشبعهمال فً األقارب  اأمّ  ،نفقة الزوجات

 .الزوجةعلى ال ٌوجد تقسٌم كما فً النفقة  ،العرؾ ىإل

 والدلٌل، "َوَعلَى اْلَمْولُوِد لَُه ِرْزقُُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ ِباْلَمْعُروؾِ " تعالى:قوله  الفروععلى وجوب النفقة على الدلٌل 

ِن إِْحَساًنا أاَلَّ  َربُّكَ  ىَوَقضَ ": ىقوله تعال األصولعلى وجوب النفقة على  ٌْ اهُ َوِباْلَوالَِد ٌَّ ومن  "َتْعُبُدوا إاِلَّ إِ

 صول والفروعقارب ؼٌر األاألعلى وجوب النفقة على  والدلٌل هما.عند حاجتنفاق علٌهما حسان اإلاإل

لِكَ " :ىتعال قوله خوة مثاًل كاأل ُه ِرْزقُُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ َوَعلَى اْلَمْولُوِد لَ "تعالى ا قوله مّ ، أ"َوَعلَى اْلَواِرِث ِمْثُل َذَٰ

َوَعلَى اْلَواِرِث ِمْثُل "قال هللا عز وجل  ،أوالده بالمعروؾعلى وٌنفق نفسه ٌجب علٌه ب األ ًٌعن "ِباْلَمْعُروؾِ 

لِكَ   .فً الوجوبشتراك ذلك ٌقتضً االو علٌهثم عطؾ الوالد ب األعلى ٌقول الشٌخ منصور أوجب النفقة . "َذَٰ

بكل من أبوٌه وإن الشخص بمعروؾ على كمال النفقة لو كانت ناقصة إ وأ اإلنسانعلى  تجب النفقةو: "قال

 ولده من االبن والبنت  ،بنتهاأو ولده  "لن سفإو ولده وأ" ،أبو األم ،مهأم أأم  ،مهأأم  ،أبٌه ،أمه ً:ٌعن "واعل

ن إف كانوا فقراء إذا فروع صول والاألعلى  طبًعا تجب النفقة ،رثاإل إلىال ٌنظر  معسر ن حجبواإو .وهكذا

 .منفقتهؼنٌاء لم تجب علٌه أكانوا 

ما الذي ٌرث أ ،برحمال المنفق الؽنً بفرض أو تعصٌب لكل من ٌرث هذا  "تجب النفقة ولكل من ٌرث" :قال

ا ذووا مّ أ ،فال نفقة لهم ،النسب عمودٌنمن ؼٌر وال عصبة فروض بذوي ذٌن لٌسوا وهم ال - منه برحم

أن ٌرث المنفق  بدّ  الما فً ؼٌر عمودى النسب أ ،النفقه مه فٌجب لهأمن مودي النسب كجده من ع األرحام

ن أال ٌجب علٌه  ،و خالتهأخاله ك ما برحم ال ٌجب علٌه أن ٌنفق علٌهأ ،و تعصٌبأبفرض من المنفق علٌه 

نفقة علٌهم ب الرحام منهم فٌجحتى ذوو األ ،صول والفروعاأل :عمودى النسب كما ذكرنا ىسوٌنفق علٌهم 

 ال تجب النفقة علٌهم.ما ما عداهم أ

 :األقاربعلى وجوب النفقة لالشرط األول  إًذا



 االتفاق  شتراكا ٌإخذ من هذا الشرط .النسب يوهذا فً ؼٌر عمود ،أن ٌكون المنفق وارًثا للمنفق علٌه

 الفقٌر كافًرا فإنّ منفق علٌه مثاًل فإذا ال ،موافًقا للمٌت فً دٌنهاإلنسان ال ٌرث إال إذا كان  نّ أل فً الدٌن

 ه لو مات هذا المنفق علٌه لن ٌرثه المنفق.نّ ه ألن ٌنفق علٌأال ٌجب المنفق 

 لتكسب فقٌر وٌعجز عن ا ،اكسبً من تجب له وعجزه عن فقر مع  :قال ،المنفق علٌهفقر  ً:الشرط الثان

 هذا الذي ٌجب ان ٌنفق علٌه.

 ولٌلته ورقٌقه ٌومه  عن قوت نفسه وزوجتهفاضلة ذا كانت : إبقولهوذكره  ،المنفق ؼنى :الشرط الثالث

ا ٌوًما ولٌلٌٌع كفترة. ًٌ  ،قرٌبه الفقٌر ىأن ٌذهب به إل والزابد عن نفقة الٌوم واللٌلة ٌجب ةى أن ٌكون ؼن

ا أال ٌشترط  ًٌعن ًٌ  وقوت زوجتهواجًدا قوت نفسه ٌكفً أن ٌكون  ،ال ،الدوام مثل الحجعلى ن ٌكون ؼن

 القرٌب الفقٌر. إلى ن ٌخرجهأٌجب علٌه  الزابد عن الٌوم واللٌلة ،ٌوم ولٌلةمإنتهم ومن تلزمه  قٌقهور

ن أال ٌجب علٌه  وثمن ملك ،ن ٌنفق منهأال ٌجب  س مال ٌتاجر بهأذا كان عنده رإ "ال من رأس مال"قال: 

 تسقط "وتسقط بمضً الزمن: "قال ثم ن ٌبٌعها وٌنفق من ثمنها.ألة صنعة ال ٌجب علٌه آو ،ٌبٌعه وٌنفق منه

 :حوالأال فً ثالث إقارب بمضً الزمن نفقة األ

 ها ال تسقط نّ إفالمنفق فً المحكمة على حاكم الذا فرضها إ ،ما لم ٌفرضها حاكم :قال ى:األول ةالحال

 .بمضً الزمن

 ٌلم تستدن  ما ًعنٌ ،أو تستدن بإذنه :قال :األقاربنفقة من  ال تسقط بمضً الزمن ًالت ةالحالة الثان

على ه ٌجب النفقة بإذن الحاكم فإنّ  قاربذا استدانت األإ :هذه الحالة الثانٌة ،األقارب النفقة بإذن الحاكم

 .المنفق أن ٌسدد هذا الدٌن

 امتنع عن النفقة  ،رجع علٌه منفق بنٌة الرجوع من وجبت علٌهمتنع اوإن  :قال ،ذا امتنعإ :الحالة الثالثة

أًٌضا ٌجب  بذفحٌن ،بنٌة الرجوع قارب هذا الشخص الؽنًأ - المحتاجٌنهإالء على ق شخص وأنف ىثم أت

 فق هذا الؽنً أن ٌدفع هذه النفقة.المنعلى 

ب ٌنفرد بنفقة ولده لقوله األ نّ إفإذا كان له أب  "اإلنسان وإن كان أب انفرد بها ،على كل بقدر إرثهو" :ثم قال

كل واحد بقدر على فٌجب ب أا لم ٌكن له إذا مّ ، أ"ِرْزقُُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ ِباْلَمْعُروؾِ َوَعلَى اْلَمْولُوِد لَُه : "ىتعال

خ األعلى من النفقة؟ كم ٌجب  األخوٌنعلى ن ما الواجب اآل ،خوانأفقٌر مثاًل عنده  فإذا كان الشخص  ،رثهإ

 فقٌر وكان عنده أخت وأخ لو كان عنده شخص مثاًل  .رثه لو مات هم سٌرثونه فً اإلنّ أل ،النصؾ الواحد؟

لؾ لاير ٌجب أذا كان ٌنفق فً الشهر إ ،الثلثاناألخ على البنت الثلث وٌجب على ؟ ٌجب ما الواجب حٌنبذ

خ أقٌر وعنده ابن فقٌر اًٌضا وعنده طٌب لو كان شخص ف .ختاألعلى األخ وثلث األلؾ على ؾ لثلثً األ

ه لو مات هذا األخ ألنّ  ؟لماذا ،ال ٌجب؟ و ال ٌجبأالفقٌر  خٌهأعلى األخ الؽنً أن ٌنفق على هل ٌجب  ،ًؼن

ٌكون المنفق  واحنا اشترطنا الشرط األول أن ،ه محجوب باإلذننّ أللماذا؟  ،خ الؽنًعن األ ال ٌرث الفقٌر

 وارًثا للمنفق علٌه.

و ٌعٌش أبٌه وأمه وهعلى علٌه أن ٌنفق ٌجب  نسانقد ٌكون اإل ًٌعن ،المجتمع ٌجهلسؾ كثٌر من ولأل

 ب ٌعٌش حٌاة فارهة واالبن فقٌر ٌكون األ أو العكس ،رفاهٌة وبٌت كبٌر وجدٌد وٌترك أمه فقٌرة أو أبٌه فقٌر

أو بعض األخوة مثاًل تراه فً خٌر ونعمة  .مآثه وهذا ال شك أنّ  ،نفسه وٌترك النفقة علٌهعلى ال ٌستطٌع النفقة 

 ،ه األحكامهذ فٌنبؽً إشاعة ،مآثه شك أنّ  وهذا ال ة علٌهوال ٌوجد له وارث ؼٌره وٌترك النفقوأخوه فقٌر 

 .من النفقات وما الذي ال ٌجب علٌهٌعلم اإلنسان ما الذي ٌجب علٌه  ىالمجتمع حتفً أحكام النفقة 



على زوجة وإنكاح هل ٌجب  إلىحتاج المنفق علٌه ا؟ هل ٌجب إذا المنفق أو ال ٌجبعلى هل ٌجب التزوٌج 

 هه نفقته ونفقة زوجته وأوالدوٌجب علٌجه  ن ٌزوّ أٌجب علٌه  ،المذهب ٌجب ؟و ال ٌجبجه أالمنفق أن ٌزوّ 

شًء  ةالتربٌ نفسكعلى اعتمد وٌتركه ٌقول  ،رقتؤوالد وٌفبنه وٌؤتً األبن باج بعض اآلباء ٌزوّ  ،أًٌضا

 والوجوب شًء آخر.

ٌجب علٌه أن  زواج  إلىه واحتاجت مأعلى نسان ٌنفق لو كان اإل  ،بل قالوا حتى األم ،جهٌجب علٌك أن تزوّ 

ه أعظم والزواج ال شك أنّ  ،جهزواج ٌجب علٌه أن ٌزوّ  إلىحتاج األب اأبٌه وعلى ٌنفق و كان أ ،جهاٌزوّ 

 اإلحتٌاجات التً ٌحتاجها اإلنسان.

ال ترٌد  ،هارًبا عن سٌده أو ناشز ًولو كان الرقٌق آبًقا ٌعن :قال "اوناشزً بًقا آوتجب علٌه لرقٌقه ولو " :قال

أن ٌجوز ال  ًٌعن ،هنا الحكم مبهم. وال ٌكلفهم شًقا كثًٌرا ٌجب علٌه أن ٌنفق علٌه وعلٌها، ها سٌدهاؤٌط أن

باب جامع  ٌن تذكر القٌلوله؟ تذكر فًأ ،قبل الزوال القٌلولة مثاًل ، شاًقا كثًٌرا وٌرٌحه وقت القابلةٌكلفه عماًل 

هذا الباب جامع  ،والعشاء مثاًل  .ٌحنثه ر ونام بعد الزوال فإنّ ٌقٌل ونام بعد الظه نأإذا حلؾ  ،األٌمان

ٌقولون هنا ال  إذا حلؾ ال ٌتؽدى فؤكل بعد الزوال ،من بعد الظهرعادات الفقهاء العشاء عندهم  ىتر ،ٌماناأل

 ال إذا حلؾٌقولون لذا  ،عندهم مثاًل بعد منتصؾ اللٌل أالسحور ٌبد ،اءبعد الزوال دخل العش نّ ٌحنث أل

أكثر هذا ٌحنث هذا سٌؤتً  ،ٌؤتً بوجبة وٌنصفها فما دون هذا ال ٌحنث ،فال ٌحنث بؤكل نصؾ الوجبة ىٌتعش

 ."والنوم وصالة فرضوٌرٌح وقت القائله " :قال .باب جامع األٌمان

ث لحدٌقٌها أًٌضا سٌو ن ٌعلؾ بهابمهأ ٌجب علٌه "وعلٌه علؾ بهائمه" :قال ،البهائمعلى النفقة ثم ٌتكلم عن 

النفقة على  وإن عجز: قال .الحدٌث متفق علٌه ..طعمتهاً أه فالمرأة فً هرة حبستها حتى ماتت اعذبت 

ه ٌجبر نّ إر مؤكول فؼٌما إذا كانت أ ،إذا كانت مؤكواًل  أو ذبح مؤكواًل أو إجارتها  بٌعهاعلى جبر أ البهٌمةعلى 

 .هاجٌرؤو تأالبٌع على ا إمّ 

 "هووسم فٌ ،هوجوضرب  ،ولعنها وحلبها ما ٌضر بولدها" ،شًٌبا ثقٌاًل  ًٌعن "شًقاوحرم تحمٌلها : "قال

ونهى  ،الوجه وضرب هللا علٌه وسلم من وسم ىلعن الرسول صل ،هوٌجوز فً ؼٌر الوجٌعنً فً الوجه، 

 وٌجوز فً ؼٌره لؽرض مثل تمٌٌز البهابم عن ؼٌرها. ،عنه كما فً مسلم

وجوبه  هوفً الفروع ٌتوجّ  منصورالقال الشٌخ  .نلحٌوااؼٌر ماله على ستحب نفقته فً المنتهى تُ  ذكرأًٌضا 

، تستحب ٌقول فً المنتهى لكن ،ضٌع ٌلباله وجوب ٌتوجّ  ، الفروعبٌتصٌانة ال مثاًل  ةالسٌار ،ٌضٌع لبال

 ، حتى ٌؤتً ٌوم وتعّطله أوقاًتا كثٌرة.حوابجه علىلنفقة ؼالًبا اإلنسان ٌإّخر ا

مصدر حضنت الصؽٌر  ،بفتح الحاء - ضانةالحَ  ،ومجنون ومعتوهصؽٌر لحفظ  ضانةالح  وتجب  :قال ،فصل

 ،وهو المختل العقل -ومعتوه  ،حفظ الصؽٌر ًفه اإلصطالحا فً مأ ،وتربٌته مإنته تحملت يحضانة أ

وثٌابه ودهنه  كؽسل رأس الطفل وبدنه اإلقناعزاد فً  ،ربٌتهم بعمل مصالحهما ٌضرهم وتومجنون عمّ 

 .ونحو ذلكلٌنام وتحرٌكه وتكحٌله وربطه فً المهد 

ٌر ٌذكرونه بباب والصؽ ،البلوغ هو من دون ؟ن هومَ مذهب الوالصؽٌر عندنا ب ،تجب الحضانة لحفظ الصؽٌر

مختل وهو والمجنون والمعتوه  ،المراهق إلىٌبلػ الصؽٌر هو كل من لم  :قال ،للصؽار وصًأذا إالوصاٌا 



تجب الحضانة  ،موكذالك العاقل والرشٌد فال تثبت الحضانة علٌه ،ا البالػ ال تثبت الحضانة علٌهمّ أ العقل.

 واجبة كوجوب النفقة علٌه. طبًعا ًوه ومجنون ومعتوه صؽٌرلحفظ 

ٌ  " :قال أن تكون حرة عاقلة كما قال الشٌخ منصور  ةواألهلٌّ  ،كما قال الشارح "تهاواألحق بها األم مع أهل

وٌدل علٌه حدٌث عمر بن  ،فتقدم األموهى طلبت األجرة لألم  ةمتبرعولو وجدنا  فً الظاهر.عداًل ولو 

رسول هللا إن ابنً هذا كان بطنً له وعاء وثدًٌ له سقاء وحجري  ٌا امرأة قالت نّ أ شعٌبع عن أبٌه عن جده

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أنت أحق به ما لم فقال لها  ،له حواء وإن أباه طلقنً وأراد أن ٌنتزعه منً

 .تنكحً

ب األأم  مهاتهمأ مث ،باألٌؤتً بعد ذلك  األب ثم ،وهكذام ثم أم أم األ ًٌعن "ىفالقرب ىالقربمهاتها أثم " :قال

 ثم خالة ألنهاب مه ثم ألوٌه ثم ألبخت ألأثم  ،وهكذا م الجدأأم  الجد ثمأم  ثم جدهم ثم ،ب وهكذام األأأم  ثم

ثم ألم  ،ثم عم ألبوٌن ،بم ثم ألأل ثم خالة ،المحضونأم  ختً أبوٌه ٌعنخالة أل ،ةالعمعلى تقدم  ،تدلً باألم

وبنت العم ثم  ،ثم ألم ثم ألب ،وبعدها بنت األخت ثم بنت العم ،بأل م ثمثم أل ،ثم بنت أخ ألبوٌن ،ثم ألب

تقدم  ًٌعن ما فصلعلى  ،عمة األببنت  ًٌعن -وبنت عمته  :ثم قال .بم ثم ألثم أل ،بوٌهب ألبنت عم األ

 .قربأللباقً العصبة األقرب فا ب ثمأل ثم ألم ثم ،بوٌهب ألعمة األ

ال ٌشترط محرًما  ًٌعن "ولو كان برضاعة أو مصاهرة ىنثرًما ألمح - العصبة ًٌعن - وشرط كونه": قال

 ىنثوقٌده لأل ،قناعاالهكذا فً ى، ألنث ةأو أبوها من الرضاع ة،خٌها من الرضاعة أمن النسب ولو برضاع

ع فال سبا إذا كان أقل من مّ أ ،ذا بلؽت سبًعاإ ىثنمحرًما أل ٌشترط كون العصبةذا بلؽت سبًعا إتبًعا للمؽنً 

 .دون سبع سنوات اهنّ ٌشترط كون العصبة محرًما أل

هم من  وذوي األرحام ٌقول الشٌخ عثمان ،رحاماأل يتون بذوٌؤما وجدت عصبة  ،ثم لذي رحم بعد العصب

ثم إذا لم  ،الفروض يم مع كونه من ذوٌقول فدخل فٌه األخ أل ،نساءبٌنه وبٌن المحضون قرابة من جهة ال

 ةهلٌّ أممن فٌه من ٌحضنه من المسلمٌن  إلىثم الحاكم ٌسلمه الحاكم  ىرحم تنتقل إلد أحد من ذوي الٌوج

 .وشفقة

  :شروط الحاضنسٌذكر هنا  - قال

 ن ٌكون حًراأٌعنى ٌشترط فً الحاضن  ،رق   وال تثبت لمن فٌه. 

  ًمامسلله ن ٌكون الحاضن أذا كان المحضون مسلم ٌشترط إ ً،الشرط الثان هذا مسلمعلى وال لكافر . 

  وال لفاسق :قال ،أن ٌكون الحاضن عداًل  :الثالثالشرط. 

  مزوجة  وال ،من المحضون جنبًؤال تتزوج بأ ٌشترط :قال ،مرأةاالشرط الرابع إذا كانت الحاضنة

من حٌن  قرابة المحضون كل من لٌس بٌنه وبٌنجنبً هو واأل ،من حٌن عقدجنبً من المحضون أل

فإذا تزوجت لٌس لها  -ذا نكحت إف ،به ما لم تنكحً حقّ أنت أالسالم قال الرسول علٌه الصالة وو ،العقد

 .حق

حق األ األصل أنّ ًٌضا أهذه من االستثناءات  - بوٌهأد أحراد أ ،منآبلد  إلى هبوٌه نقلأحد أراد أن إو

فً  ،لة الؤلكن فً هذه المس األبعلى األم تقدم  ًٌعن ،مهاته وهكذاأب ثم مهاتها ثم األأ م ثمّ بالحضانة األ



 عودلٌس لٌذهب وٌ ،لٌسكنهكثر ؤمسافة قصر فوطرٌق هذا البلد من آبلد  إلى هبوٌه نقلأحد أراد أن إو ،استثناء

 م التً ترٌد النقلة .و األأ ةسواء كان هو الذي ٌرٌد النقلألب ااألحق بالحضانة هو بذ فحٌن ،لٌسكنه ،ال

قصر  دون مسافة ًٌعن -بلد قرٌب  إلىوٌه النقلة أبحد أد راأ ،للنقلة ذا كان هذا البلدإ" قرٌب إلىأو " :قال

 ال ٌرٌد أن ٌقٌم ،ولحاجةقال:  ،للحاجةبوٌه سفًرا أحد أراد أذا إا مّ أ .األم ًفاألحق بذلك ه ،للسكنى ٌنتقل

 ال أو"، قلأو أكثر أ وأسواء كان هذا السفر مسافة قصر  "ال أوعد مع ب  " ،وٌعود و شهرأو ٌومان أٌذهب ٌوم 

 .من المسافر بالحضانة ىلوأ فهواألب أو األم  المقٌم المقٌم من األبوٌن سواء كان ًٌعن "فمقٌم

ب ٌد األٌر ،وانتزاع الولدم األ مضارةكل هذا ما لم ٌرد بالنقلة  ،كل هذا مثل ما قال الشٌخ ابن القٌم رحمه هللا

على ال ٌجاب ٌقول  بذفحٌن ،مهأٌنزع الولد وٌبعده عن  أنٌرٌد  ،عٌدة مسافة قصرب ىخرأبلد  إلىن ٌنتقل أ

 .ذلك

"  ٌ ًٌا سبع سنتٌن عاقاًل خ ، فال بوٌهبٌن أسبع سنٌن ر الطفل الذي استكمل ٌّ ذا خُ إ "ر بٌن أبوٌهوإذا بلػ صب

 هماختارن ٌأ الحالة الثانٌة. حدأما اختار إذا  ،قرع بٌنهمٌُ  ؟بذما الحكم حٌن ،حدأٌختار  اّل أٌخلو الحال: إّما 

فإن خرجت القرعة مع  ،خذهؤله القرعه ٌ من خرجت ثم ،قرع بٌنهماٌُ  :أًٌضا الحكم كذلك ،األم واألب ٌختار

 .رد إلٌهٌُ نقول:  ؛خرثم أراد األب اآل ،ثم ذهب معه الطفل أحد أبوٌه

ألنها أكثر شفقة من ى، وإنما ٌكون عند أمه ذكر كان أو أنث المجنون والمعتوه هذا ال ٌخٌر ،عاقاًل : ٌقول

ال ٌصونه عن المحرمات  -من ال ٌصونه  ًٌعن "وٌصلحهمن ال ٌصونه بٌد وال ٌقر محضون "ثم قال: . األب

 وٌنتقل بعد ه ال ٌقر بٌدهنّ إف إصالحة وإكمال أخالقهعلى ال ٌحرص  ،وال ٌصلحه واألخالق الدنٌبةوالفواحش 

 .من ٌهده ك إلىذل

م مقام أب وجوًبا أو من ٌقوذا استكملت البنت سبع سنٌن تكون عند إ ،بنت سبعتكون  :قال ،البنتثم تكلم عن 

لكن  ،هذا له أن ٌنفرد بنفسه عن أبوٌهكما ذكرنا البالػ  اقلالكبٌر الع .فإنها تكون عند األب زفافها إلىاألب 

أن  إلىبل تكون عند أبٌها  ما البنت فلٌس لها اإلنفراد بنفسها، أنفرد عن أبوٌه وال ٌقطع بره عنهاال ٌأٌستحب 

 .تتزوج

التعدي  ًفه الشرعا فً مّ أو ،نفس أو مالعلى  يالتعد لؽة ًناٌة وهالجناٌات جمع ج ،الجناٌاتكتاب  :قال

ًّ وقتل اآل ،أو مااًل بما ٌوجب قصاًصا البدن على  ٌقول هللا  ،فاسقبؽٌر حق ٌعتبر من كبابر الذنوب وفاعله  دم

ُم َخالِداً ِفٌَها َوَؼضِ عز وجل: " داً َفَجَزاُإهُ َجَهنَّ ْقُتْل ُمْإِمناً ُمَتَعمِّ ٌَ ِه َولََعَنُه َوأََعدَّ لَُه َعَذاباً َعِظٌماَوَمْن  ٌْ ُ َعلَ . "َب هللاَّ

، إال رئ مسلم ٌشهد أن ال إله إال هللا، وأنً رسول هللاال ٌحل دم ام": قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

ٌّب الزانً  . ومسلم البخاري رواه ، والنفس بالنفس، والتارك لدٌنه المفارق للجماعة"بإحدى ثالث: الث

ي أ ،هو فعل ما تزهق به النفسوالقتل  "عمد وشبه عمد وخطؤ: قسامأثالث  القتل عندنا" :هللا هقال رحم

 الذي ٌختص ،القول بهفالعمد ٌختص  ،وخطؤعمد وشبه عمد  :وهو ثالثة أقسام ،تفارق به الروح الجسد

 شبه العمد والخطؤ.وما عداه لٌس فٌه قول ك القتل العمد بالقول هو

 .الظن موته بهعلى بما ٌؽلب  فٌقتله دمً معصومآ من ٌعلمه هو أن ٌقصد :قتل العمد ثالثةشروط ال

 الجانً ٌقصد القتل ،أن ٌقصد القتل :ول فً شروط قتل العمدالشرط األ. 



 ًا معصوًمامن ٌعلمه  :قال :الشرط الثان ًٌ ا معصوًما أن ٌعلم القاتل أنّ  ،آدام ًٌ   .المقصود آدم

 الظن على فٌقتله بما ٌؽلب  :قال ،حادة أو العادة سواء كانت  للقتل صالحة ةن اآللأن تكو :الشرط الثالث

 .موته به

برة إبرة أدخل إحتى لو بؼالب الظن  المحدد ال ٌعتبر فٌه ه،و جرحأقتله  ا المحدد كما سٌذكره المإلؾ ال إذامّ أ

  .مقتل أو فً ؼٌر مقتلفإنه ٌعتبر عمًدا سواء أدخلها فً قلبه ٌعنً فً  ،فً جسده ثم مات منها

 :العمد له تسع صورالقتل طبًعا  قال هو

 ٌدخل فً البدن ٌقطع الجلد واللحم كما قال فً  ًٌعن ،فً البدننفوذ بما له  كجرحه ى:ة األولالصور

 .هذا صورة من صور العمد ،وٌقطع الجلد واللحمٌدخل فً البدن  بشًء  هٌجرح اإلقناع

 الظن أن على فً أي مكان بجسمه ٌؽلب  ،ولو فً ؼٌر مقتل أًٌضا ،روضربه بحجر كبٌ :الصوة الثانٌة

 ٌموت اإلنسان به.

 :ولكن سنذكرها بصورة سرٌعة ،بقٌة الصور لم ٌذكرها المإلؾ

 أو مكتوًفا فً الفضاء بحضرة األسد أن ٌلقٌه فً حفرة مع أسد :الثالثة. 

 فٌموت من ذلكنهما وال ٌمكنه التخلص م ،أن ٌلقٌه فً ماء ٌؽرقه أو نار ة:الرابع. 

 بحبل أو ؼٌره هأن ٌخنق :الخامسة. 

 أن ٌحبسه وٌمنعه الطعام والشراب فٌموت جوًعا أو عطًشا :السادسة. 

 أن ٌسقٌه سًما ٌقتل ؼالًبا ة:السابع. 

 أن ٌقتله بسحر ة:الثامن. 

 م أو ٌحك ،تلهقتل بذلك ثم ٌعودون وٌقولون عمدنا قثم ٌ ،أن ٌشهد علٌه رجالن بقتل عمد أو ردة ة:التاسع

  .ثم ٌقول أنا أتعمد قتله فهذا ٌكون قتل عمد ،علٌه ن ال قصاصأعلٌه الحاكم بالقصاص وهو ٌعلم 

 ؟ةالكفار فٌههل تجب  ؛وحكمه .ًسٌؤت كما و الدٌةأ ،القصاص أواًل: ؟القتل العمدعلى ٌترتب  ما الذي ،بًعاط

بخالؾ شبه العمد والخطؤ نً الجاعلى أواًل تجب  - الدٌة تجب فٌه ،الثالث هو الدٌة الشًء .ال تجب فٌه كفارة

 .مؽلظةأًٌضا وتكون تكون على العاقلة، 

ٌقول فً  .مباشرة اا جرحه ٌكون عمدً ذإ "أن ٌقصد جناٌة ال تقتل ؼالًبا ولم ٌجرحه بهاالعمد  وشبه" :قال

ه الجناٌة العدوان علٌه، التً . إما ٌقصد بهذه، أو قصد التؤدٌب له، فٌسرؾ فٌهما لقصد العدوان علٌإ: اإلقناع

كضرب سوط أو "قال:  .كنه ٌسرؾ، ٌزٌد على الحد المطلوبال تقتل ؼالًبا ولم ٌجرحه بها، أو ٌقصد التؤدٌب ل

 :ٌترتب على شبه العمد عدة أمور ه ٌموت من ذلك.والمراد أنّ  "عصا

  فٌه الكفارة فً مال الجانً: أواًل. 

  :ا ًٌ  .الدٌة مؽلظة على عاقلتهثان



 القتل الذي ٌحرم صاحبه من المٌراث هو كل قتل ترتب علٌه دٌة أو  ألنّ  ،ٌحرم القاتل من المٌراثلًثا: ثا

 كفارة أو قصاص، ٌحرم القاتل من المٌراث.

  :د فٌهرابًعا   ،ال ق و 

وقتل العمد ثبت بالكتاب كما قال الشٌخ منصور، والخطؤ كذلك ثبت به بالكتاب، لكن شبه العمد هو الذي 

ل هللا صلى هللا علٌه وسلم قال: رسو سنة فقط، فً حدٌث عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جده أنّ ثبت بال

 رواه اإلمام أحمد وأبو داود. "مؽلظ كعقل العمد، وال ٌقتل صاحبهعقل شبه العمد "

  :علٌه اإلثم بخالؾ قتل الخطؤ.، محرم كما ذكرناعلٌه اإلثم أن  واألمر الخامس ، 

: الخطؤ فً ٌنقسم إلى قسمٌنما وجدت له تعرًٌفا، وإنما ٌذكرون له صوًرا، وهو الخطؤ:  "والخطؤ"قال: 

كرمً صٌد " ،ما ٌجوز له فعله "الخطؤ أن ٌفعل ما ٌباح له فعلهو"المإلؾ قال:  القصد، والخطؤ فً الفعل.

ا - بهذا الرمً - فٌصٌب"هدؾ ٌرٌد أن ٌصٌبه،  "ونحوه ً ٌ  معصوًما. "آدم

 :الخطؤ عدة أمورٌترتب على القتل  وحٌنبذ،

  :ولو كان صؽًٌرا أو مجنوًنا.الكفارة فً مال القاتلاألمر األول ، 

  :ًما على العاقلة.، والدٌة لٌست على القاتل إنّ الدٌة على العاقلةاألمر الثان 

  :ه وجبت علٌه الدٌة والكفارة.لماذا ٌحرم من المٌراث؟ ألنّ  ،ٌ حرم من المٌراثاألمر الثالث 

 عددوٌقتل "قال:  ألنهما لٌس لهما قصد صحٌح، وهذا خطؤ فً القصد. "جنون خطؤوعمد صبً وم"قال: 

ٌُقتلونإذا قتل مجموعة من ال "بواحد ، لكن هذا مقٌد بما إذا صلح فعُل كل واحد منهم ناس واحًدا فإنهم كلَّهم 

ٌُخِرَج أمعاء هذا للقتل. وأًٌضا مقٌد بقٌد آخر، وهو إذا لم ٌفعل واحد ما ال تبقى معه حٌاة، كؤن ٌؤ تً شخص و

عموم قوله تعالى:  وٌدل على ذلك فعله ال تبقى معه حٌاة. ألنّ  ،األول ٌذبحه الثانً، من القاتل؟ المقتول ثم

وروى البخاري عن ابن  ، وأًٌضا إجماع الصحابة."ٌاة ٌا أولً األلباب لعلكم تتقونولكم فً القصاص ح"

 ومع عفو"ثم قال:  ."لو اشترك فٌه أهل صنعاء لقتلتهم"رضً هللا عنه: ؼالًما قُتِل ِؼٌلًة، فقال عمر  عمر أنّ 

 ."ٌجب دٌة واحدة -ولً الدم  -

أو على "ًصا مكلًَّفا على قتل شخص معٌن، أكره شخٌص شخ "ومن أكره مكلًَّفا على قتل معٌن"قال رحمه هللا: 

ٌُكره شخًصا على قتل معٌن، ٌعنً: شخص أكره شخصً  "أن ٌكره علٌه على كل  "ففعل؛ فعلى كلٍّ القود"ا أن 

ٌُفضً إلٌه ؼالًبا.أما اآل هإالء الثالثة القود، ٌلزمهم كلهم القود:  -ه وأما القاتل: فألنّ  مر: فلتسببه إلى القتل بما 

 ؼٌر مسلوب االختٌار. -كما ٌقولون 

فالقصاص هنا  أمر إنسان شخًصا ؼٌر مكلؾ أن ٌقتل، أمر صؽًٌرا مجنوًنا فقتل، "وإن أمر به ؼٌر مكلؾ"

ن ٌجهل تحرٌمه -أمر  - أو" على من؟ على اآلمر. المراد به: أمر شخًصا مكلًفا ٌجهل تحرٌم القتل،  "م 

ه إذا كان ال كحدٌث إسالٍم، أو نشؤ بدار بعٌدة عن اإلسالم، فقتل؛ فالقصاص أًٌضا على القاتل. وٌفهم منه: أنّ 

ن جهل "الصورة الثالثة:  آلمر.ٌجهل تحرٌمه، فالقصاص على من؟ على المباشر، وٌإدب ا أو سلطان ظلًما م 

 لزم"هل أن هذا المؤمور بقتله مظلوم، أمر السلطان ظلًما أحد عساكره أو جنوده، وهذا الجندي ٌج "ظلمه

 ."اآلمر



قال أبو "ا نفًٌسا عن شٌخ اإلسالم، ٌقول: كالمً  "طان ظلًماأو سل"على هذه المسؤلة  -ٌخ منصور هنا نقل الش

ٌعنً: إذا أمر السلطان بقتل شخص ٌجب ، "ب طاعة السلطان فً القتل المجهولس: هذا بناء على وجوالعبا

وفٌه نظر، بل ال ٌطاع السلطان فً القتل حتى ٌعلم هذا الجندي "ندي أن ٌنفذ، شٌخ اإلسالم ٌقول: على الج

أن ٌستفسر: هل هذا المؤمور  ٌعنً: ال بد له ."المؤمور بالقتل جواز قتله، وحٌنبذ فتكون الطاعة له معصٌة

، "وحٌنبذ تكون الطاعة له معصٌة"ال ٌجوز قتله ٌقول شٌخ اإلسالم: بقتله ٌجوز قتله أو ال ٌجوز، فإذا علم أنه 

ال سٌما إذا كان السلطان معروًفا بالظلم والتساهل فً الدماء، فهنا الجهل بعدم الحل كالعلم بالحرمة، فٌكون 

 آثًما وال ٌعذر بجهله.

د فً حأربعة شروط: وا -: القود أي - القصاص ٌشترط لوجوب، "أربعة شروط وللقصاص، فصل"ل: قا

 :القاتل، وثالثة فً المقتول

 ن أما مّ  .، بؤن ٌكون بالًؽا عاقاًل قاصًداأن ٌكون القاتل مكلًفاٌشترط  "تكلٌؾ قاتل"قال:  :الشرط األول

بذ ال ٌقتص منه. وإن كان بؽٌر عذر، كالسكران إذا زال عقله، فهذا ال ٌخلو: إن كان بعذر وقتل، فحٌن

 سكر ثم قتل، فإنه ٌقتص منه.

 :والشٌخ ابن عثٌمٌن ٌقول: أن ٌكون المقتول معصوًماٌشترط  "عصمة المقتول" الشرط الثانً قال ،

 ."والمستؤمن المعاهدالذمً، لم، المعصومون أربعة: المس"

  :القاتل أفضل من المقتول  ٌكونوكذلك بملك، ٌعنً: ال  "وحرٌةمكافؤته لقاتل بدٌن "الشرط الثالث قال

فً الدٌن أو الحرٌة والمقتول رقٌق، أو هو مسلم والمقتول كافر، هذا إذا فضله فإنه ال ٌجب القصاص، 

. فلو كان حال الجناٌة مثاًل ؼٌر مكافا له، كؤن قتل ،: أن تكون المكافؤة حال الجناٌة فقطهذا مقٌد بقٌدلكن 

ولو قتل عبٌد  ه حال الجناٌة كان مسلًما ال ٌكافبه.افًرا ثم ارتد هذا المسلم، هل ٌقتل قصاًصا؟ ال؛ ألنّ مسلم ك

ا، هل ٌقتص من هذا العبد؟ ٌقتص؛ ألنه حال الجناٌة مكافا له.  عبًدا آخر ثم أعتق، صار حّرً

  :دة هنا من النسب فقط، أما لبال ٌكون المقتول ولًدا للقاتل، والمقصود الوال "عدم الوالدة"الشرط الرابع

 ."ال ٌقتل والد بولده"ه؛ ألنه لٌس بولد حقٌقة. لحدٌث: إذا كان ولده من الرضاع أو من الزنا فٌقتل الوالد ب

فال قصاص لو كان  ال تؤتً الختالؾ الدٌن واختالؾ الحرٌة،: اإلقناعلكن هنا فً الوالدة، ٌقول فً 

ا، فإنه ال ٌقتل الوالدان الوالد قّنًا واالوالد كافًرا والولد مسلًما، أو ك لشرؾ األبوة، وهً ". ٌقول: لولد حّرً

 ."موجودة فً كل حال

أو ولٌه بجاٍن مثل فعله أو  : هو فعل مجنً علٌهواستٌفاء القصاصشروط،  "الستٌفائه ثالثةٌشترط و"قال: 

 :شبهه

  :ٌُنتظر  تكلٌؾ المستحق لهذا القصاص، "له تكلٌؾ مستحق"الشرط األول فإن كان صؽًٌرا أو مجنوًنا 

 حتى ٌبلػ الصؽٌر وٌعقل المجنون، وال ٌستوفٌه أحد ؼٌرهما، ال ٌستوفٌه له أبوهما مثاًل. 

  :ًاتفاق جمٌع المستحقٌن للقصاص حتى لو كان زوًجا أو زوجة، ٌجب  "واتفاقهما علٌه"والشرط الثان

 عفا أحدهم سقط القود، وللباقٌن حقهم من الدٌة.أن ٌتفقوا جمًٌعا على إقامة واستٌفاء القصاص، فإن 



  :فلو كان الزًما لحامل  "تعدٌه إلى ؼٌر الجانً - ٌعنً: القصاص - أن ٌإمن فً استٌفائه"الثالث قال

لم تقتل حتى تضع الولد وتسقٌه اللبؤ، وهو ما ٌحلب من  -ٌعنً: لٌست حامل فحملت  -مثاًل أو لحابل 

 اللبن عند الوالدة.

ٌحبس الجانً إلى أن ٌقدم الؽابب وٌبلػ الصؽٌر، وكذلك حتى ٌفٌق  "وبلوغ حبس لقدوم ؼائبوٌ"قال: 

ٌعنً: ٌحرم أن ٌستوفً القصاص بدون حضرة  "وٌجب استٌفاإه بحضرة سلطان أو نائبه"قال:  المجنون.

ة ال كالَّة.  "وبآلة ماضٌة"السلطان أو ناببه.  النفس بضرب ي وؾ"ٌجب استٌفاء القصاص بآلة ماضٌة حادَّ

طبًعا ٌشترط أن ٌكون القصاص مكان العنق ال ٌتعدى، حتى لو كان الجانً حرق المجنً علٌه أو  "العنق

ال ٌكون ذلك بالمسدس  "بالسٌؾ"طعنه فً بطنه حتى مات، ال ٌستوفى القصاص إال بضرب العنق وكذلك 

ر ولً الدم إذا كان ٌحسن ولً األمر ٌخٌّ ثم  مثاًل أو بالسكٌن، ال بد أن تكون بالسٌؾ، أن تكون اآللة سًٌفا.

أما االستٌفاء فً قطع األطراؾ، فال ٌجوز قطع الطرؾ بؽٌر  القصاص، ٌخٌره من أن ٌباشر القتل أو ٌوكل.

 السكٌن.

فٌخٌر ولً، "، إما القود أو الدٌة -العدوان  - ٌجب فً قتل العمد" وٌجب بعمٍد القود  أو الدٌة: فصل"قال: 

الٌهود حرم علٌهم العفو والدٌة، لٌس عندهم  وتخٌٌر ولً الدم هذا من محاسن األمة؛ فإنّ  "فضلوالعفو مجاًنا أ

ؼٌر القصاص، والنصارى كانت الدٌة حتًما علٌهم وحرم علٌهم القصاص، وهذه األمة خٌرت بٌن القصاص 

ٌُرفع إلٌه أمٌر فٌه  -كما فً السنن  -وأخذ الدٌة والعفو تخفًٌفا ورحمة، وكان النبً صلى هللا علٌه وسلم  ال 

 قصاص إال أمر فٌه بالعفو، رواه الخمسة إال النسابً.

د، فإن اختار القود فٌخٌر أًٌضا أن ٌؤخذ الدٌة وأن ٌصالح على أكثر من وَ فٌخٌر الولً بٌن أخذ الدٌة أو القَ 

 أو": اخترت الدٌة، قال "الدٌة اختار وإن" وإذا عفا مجاًنا، فإنه ال ٌعزر الجانً. الدٌة، حتى ٌترك القصاص.

 أو هلك الجانً"ٌة ، سكت وقال: عفوت لوجه هللا، قال: عفوت عن القود وسكت، لم ٌقل: على د "مطلًقا عفا

  ٌ  ."الدٌة -حٌنبذ  - نتتع

ا ه محسن بالعفو، وأمّ ا الموكل فألنّ أمّ  "ومن وكل ثم عفا ولم ٌعلم وكٌل حتى اقتص، فال شًء علٌهما"

و تعزٌر قذٍؾ، فطلب ه وإسقاطه وإن وجب لقن قود أ" لشًء ال ٌمكن استدراكه.ه لم ٌفرط، وهذا االوكٌل فألنّ 

 ."وإن مات فلسٌده - أي: للقن، لٌس للسٌد - له

لقود فٌما دون النفس وا"قال: ، القود فٌما دون النفسهنا سٌذكر عن  ،كل ما تقدم فً القود فً النفس

لٌس هناك قود إال فً النفس أو فً  وكذلك الجروح.وٌدخل فٌه عدة أمور، الطرؾ كما سٌذكره،  "كالقود فٌها

ال قصاص فٌها  -كما سٌؤتً  -األطراؾ، والمراد باألطراؾ: هو قطع األطراؾ لٌس كسرها، الكسور عندنا 

 إال السن، قطع األطراؾ والجروح، وكل منهما ٌشترط لها عدة شروط.

 ؟ ال ٌجب فٌه القصاص.ص أو ال ٌجبإذا أذهب منفعة عضو: فهل ٌجب فٌه قصابقً لنا منفعة العضو، 

اللكمة والضربة والسحل، هل ٌجب فٌه قصاص أو ال ٌجب؟ صفعه على وجهه؟ المذهب: ال ٌجب فٌه 

لتعزٌر إذا طلب القصاص، وشٌخ اإلسالم ٌقول: ٌجب فٌها، لكن هذا ما تستطٌع تقدر األلم، لكن ٌجب فٌها ا

هذه بعض الناس ٌتساهلون فٌها، هذه ال  - ، حسبً هللا علٌكٌا حمار، ٌا حٌوان -اإلهانة  هذا المجنً علٌه.

م أن التعزٌر، محر هذه ٌجب فٌها "حسبً هللا علٌك"ما الواجب فٌها التعزٌر، حتى ٌجب فٌها القصاص، وإنّ 

 وٌجب فٌها التعزٌر. ،حسبً هللا علٌكٌقول إلنسان: 



ٌجب  الجروحٌجب فٌها القصاص،  اؾقطع األطرفٌجب فٌها القصاص،  النفسالجناٌة إن كانت على  ،اإذً 

 اإلهانةال ٌجب،  الضربة واللكمة والسحلال ٌجب،  الكسورال ٌجب،  منفعة العضوفٌها القصاص بشروط، 

 ال ٌجب فٌها قصاص، وكل ما ال ٌجب فٌه قصاص ٌجب فٌه التعزٌر.

س أُِخذ فٌما دونها، ومن ال بؽٌر نف -أي: قتل  -ٌعنً: من أُِخذ  "لقود فٌما دون النفس كالقود فٌهاوا"قال: 

 فال. كاألبوٌن مثاًل مع ولدهما، هل ٌقتص من األب إذا قتل ابنه؟ ال، كذلك ال ٌقتص من األب إذا قطع ٌد ابنه.

  هل ٌقتص من المسلم إذا قتل كافًرا؟ ال، كذلك لو قطع أو أذهب المسلم عٌن الكافر ال ٌوجد قصاص.

: فً الطرؾ، فٌإخذ كل من عٌن وأنؾ وأذن وسم ونحوها حدهماأ :نوعان - القود فٌما دون النفس - وهو"

وما هو  : هو الذي له مفصل أو له حد ٌنتهً إلٌه، كمارن األنؾ.كما قال الشٌخ عثمان -الطرؾ  "بمثله

 واألصل هو ما بٌن األعضاء، كما بٌن األنامل وما بٌن الكتؾ والساعد. -ً علكما قال الب -المفصل؟ المفصل 

 دلٌل، هذا "والجروح قصاص"إلى قوله:  "بالعٌنا أن النفس بالنفس والعٌن وكتبنا علٌهم فٌه"له تعالى: قو فٌه

 .على القصاص فً الطرؾ وفً الجروح

 :القصاص فً الطرؾ ٌشترط له ثالثة شروط "بشرط"

  :نى أو الٌسرى.فً االسم والموضع، االسم: كالٌد، والموضع: الٌد الٌمنى، أو الرجل الٌم "المماثلة"أواًل 

  :ًٌعنً: ٌمكن االستٌفاء بال حٌؾ. طٌب، كٌؾ نؤمن من الحٌؾ؟ بؤن  "األمن من الحٌؾ"الشرط الثان

 ٌكون القطع من مفصل أو ٌنتهً القطع إلى مفصل، كمارن األنؾ وهو اللٌن من األنؾ، هذا ٌقتص فٌه.

قصاص فٌها بل فٌها حكومة كما  أما إذا لم ٌقطع الجانً من المفصل فال قصاص، فالكسور كما ذكرنا ال

 سٌؤتً فً الدٌات.

  :الصحة: ٌعنً أن تكون المنفعة موجودة فً  "فً الصحة والكمال -الطرفٌن  - واستواء"الشرط الثالث

العضو، والكمال: أن تكون عٌن العضو كلها مكتملة، فتإخذ مثاًل ٌد كاملة األصابع بٌد ناقصة األصابع، 

ة أصابع، فقطع ٌد شخص فٌها ثالثة أصابع، فال ٌقتص حٌنبذ؛ ألنه لم شخص عنده ٌد كاملة فٌها خمس

 ٌكن هنا استواء فً الصحة والكمال.

وهل ٌقتص فً الجروح؟ نعم، لكن  "فً الجروح": من نوعً القود فٌما دون النفس الثانًالنوع قال: 

 "إلى عظم كموضحة" ،لٌهٌعنً: الجرح، ٌشترط أن الجانً ٌنتهً فً جرحه للمجنً ع ،انتهائها بشرط

الموضحة هذه من الجناٌات التً تكون فً الرأس أو الوجه، الموضحة هً الجناٌة التً توضح العظم، ٌجنً 

 علٌه برأسه وٌوضح عظمه أو فً وجهه.

ساعد هو الذي بٌن المرفق والٌد، العضد هو الذي بٌن الكتؾ والساعد، وال "وجرح عضد وساعد"

ٌعنً: إذا جرحه، ٌشترط حتى نقٌم القصاص أن ٌكون الجرح ٌنتهً إلى عظم.  .كالفخذ والساق "ونحوهما"

، إذا جرح إًذا طٌب، إذا لم ٌنته إلى العظم، جرحه جًرحا وخرج دٌم، هل ٌوجد قصاص؟ لٌس هناك قصاص.

لعظم العضد أو الساق أو الساعد فإنه ال ٌقتص فٌه إال إذا وصل الجانً بجرحه إلى العظم، إذا ما انتهى إلى ا

 فإنه ال ٌقتص فٌها.

: هً تطور واستفحال وتؤثٌر الجناٌة على العضو، إذا سرت سراٌة الجناٌة "وتضمن سراٌة جناٌة"ثم قال: 

 الجناٌة على النفس مثاًل، كسر ٌده فمات من ذلك، أو قطع فخذه ومات، ُتضَمن وٌقتص منه، وٌكون قتل عمد.



من هذا الشخص وسرى القود إلى جسمه كله وأتلفه كله حتى ال تضمن سراٌة القود، لو اقتصٌنا  "قود ال"

 مات، فهل ُتضَمن؟ ال؛ ألنه بحق.

 قبل"جناٌة الطرؾ وجناٌة الجرح  ،جرح، وال ٌطلب لهماال عن جناٌة طرؾ، وجناٌة  وال ٌقتص عنثم قال: 

ه محرم، ٌحرم على أنّ  هىالمنتكما قال فً  -، الحكم هنا "ال ٌقتص"الحكم هنا مبهم:  حتى ٌبرأ." البرء

المجنً، بل ٌحرم على الحاكم أن ٌستجب له، الرسول صلى هللا علٌه وسلم نهى أن ٌستقاد من الجانً حتى 

فال ٌقتص للمجنً علٌه حتى ٌبرأ، لماذا؟ ألنها قد تسري إلى نفسه، أو مثاًل إذا كان قطع  ٌبرأ المجروح.

 لمجنً علٌه، وكذلك الجرح ال ٌقتص له حتى ٌبرأ.األصبع قد تصل للٌد كلها، فهذا من مصلحة ا

ما حكم إرجاع العضو بعد قطعه فً القصاص؟ هل ٌجوز أو ال ٌجوز؟ شخص مثاًل قطع ٌد إنسان فقطعنا ٌده 

أو فً الحدود مثاًل،  اقتصٌنا له، وأتى إلى المستشفى وأعادوا العضو له، زرعوه مرة أخرى، ما الحكم؟.

اللجنة الدابمة أفتت فً السرقة  سارق: أرٌد أن أعٌد العضو؟ هل ٌجوز أو ال ٌجوز؟.قطعنا ٌد السارق فقال ال

ه ال ٌجوز ، وكذلك المجمع الفقهً التابع للمإتمر اإلسالمً قال: الحدود ال ٌجوز أن ٌعٌدٌها، أما القصاص أنّ 

 ، قالوا:األصل أنه ال ٌجوز أن ٌعٌد العضو مرة أخرى إال بشروطقالوا: 

 أن ٌرضى المجنً علٌه. الشرط األول: -

 الشرط الثانً: إذا كان المجنً علٌه أعاد عضوه إلٌه. -

ا، وتبٌن براءة هذا الُمعاَقب،  قالوا: وهناك حالة أًٌضا ٌجوز فٌها الزراعة، إذا ُنفِّذ حكم قطع، قصاًصا أو حّدً

 فإنه ٌجوز زراعته.

 على سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهللا تعالى أعلم وصلى هللا

 

 :أسئلة

. لحد ٌجوز له أن ٌطلب الدٌة، وأن ٌصالح على أكثر منها، من ٌؤخذ أكثر من الدٌة هذا صُ وَ من اختار القَ * 

أشٌاء فً ؼٌر ما ٌجوز أخذ العوض فٌها، ٌعنً مثاًل أنت  أخذاء جواز لعم وهذا أخذ منه الفقهالصلح عن دم ا

خذ العوض حتى ٌتركه ٌجوز أدم أصاًل، كٌؾ تؤخذ بدله أموال، مثل مثاًل خٌار المجلس، قالوا: ال لك  الواجب

 .امن الشرع طبعً  -العوض، هذا ُمستثنى شرع بؤخذ العاقل، ألّنه لم ٌُ 

ٌُشترط أن ٌكون المنفِ  الفروع واألصول، * ذكرنا أنّ  إنسان  - أب المنَفق علٌه. ٌعنً مثاًل عندهق وارث ال 

ال الشخص المنِفق، هل أب األم ٌرث منه؟  اب، أو مثاًل أب األم، إذا مات هذعنده أب، وعنده أب األؼنً 

  رث منه، ومع ذلك ٌجب النفقة علٌه.ٌ

هذا الولد لو مات ، حفٌد الجد هذا معسر ،، ؼنً، واألب معسر، وهناك ابنمثاًل الجد موسرهذا بالعكس، 

ٌُنظر فل والفروع األصو .المعسر، ما ٌرثه الجد، ٌرثه األب، ومع ذلك تجب النفقة ٌها لإلرث، ٌجب أن ما 

ك ٌتروفلوا: بنتك، بنت بنتك، بعض الناس ٌنفق على األوالد فقط، ك وإن علوا، واألوالد وإن سُتنفِق على أبوٌ

ه أن ٌنفق علٌها. علٌٌجب  ،ة مع زوجها الفقٌر، ٌترك البنت، هذا ما ٌجوزقٌرفالبنات، ٌرى البنت مثاًل البنت 



؛ هذه متزوجة، كٌؾ ٌنفق علٌها؟ ال ٌجوز؛ ٌجب علٌك أن تنفق على رؾ عندنا ٌقول ال، كٌؾالع بعضهم

 األصول والفروع.

 لو قتل ملحد كتابً.* 

ٌُقتل الملحد بالكتابً.إه، ألّن انعم ٌكاف  لكفر فً هذا الباب ال مفاضلة فٌه، ف

ا. ًٌ  * إذا قتل سنً رافض

عندنا  -لما قال  مرعًٌخ ً وكان ٌنبؽً أال ٌكافا. الشمشكلة هذه، كؤنً أذكر قضٌة أّنهم قتلوه، قتلوا السن

صٌرٌة، ٌعنً هإالء قول ألّنهم دٌة الوثنً قالوا: ثمانمابة درهم، قال: وٌتّجه مثله الدروز والنُ سٌؤتً، 

 أّنه ال ٌكافا. لكن الرافضً من باب أولىفٌدعً اإلسالم،  وإن كانالمسلم ال ٌكافا صٌري مرتدٌن، فالنُ 

ٌّة أنهم قتلوا ٌُطّبق فً المحاكم؟ هللا أعلم، ولكن كؤ هل هوالمشكلة  برافضً، وكان سنً ّنً وقفت على قض

 . -ٌنبؽً أاّل 

ٌُنتظر حت، ون مطبًقالو كان الجن*   ى ٌفٌق من الجنون استٌفاء للقصاص؟فكٌؾ 

، ةسن 53ا قدم سجٌن فً السعودٌة، ُسجن تقرٌبً تل أالمعمول به اآلن، أذكر من سنة قُ  وهوحتى ٌفٌق،  ٌُنتظر

ٌُقتل. ؛ارؽَ صِ طبًعا ال شّك أّنه النتظار ال ٌُنتظر، هللا ٌعٌنه مسكٌن، ٌمكن أن ٌموت قبل أن   ال الجنون، الجنون 

القول لكن المجنون  أمًرا هًٌنا.ٌكون  قدؽٌر هذا صبلوغ ال ،رقدوم الؽابب وإفاقة المجنون وبلوغ الصؽٌ* 

ٌُنتظر؟ ٌعنً ٌ األب. احنا عندنا ٌعنً ذكرنا أّنه ال ٌقوم األب مقامه، وإن قٌل  قوم الولً مقامه،اآلخر أّنه ال 

ٌّه أن ٌعفو إلى  بذلك وهللا لٌس ببعٌد. لكن عندنا أًٌضا إذا احتاج المجنون النفقة فإّنه ٌجوز العفو، ٌجوز لول

 فقًٌرا المجنون.الدٌة، إذا كان 

 تسببت فً موت البشر، هل هذا قتل عمد؟ رات، إذا تفاعلت مع الرطوبة * مادة وهً مبٌد للحش

 ُسّم ٌعتبر، إذا ثبت أّنه سام فعاًل.  ، وهذامّ أن ٌقتل بسُ  :سابعةهذا مّر معنا فً الصورة ال إذا ثبت أّنها تقتل

 ٌعنً هذا راجع للجمٌع؟قة، ج، تسقط النف بؽٌر إذن من الزولو صامت المرأة نفاًل * 

فٌستمتع، عندنا العالقة بٌن  معهامسافًرا للجمٌع، لكن السفر حتى لو بإذنه تسقط، إال أن ٌكون  سنتأجل أح

 أن ٌستمتع بها، وجبت نفقتها وإال فال.الزوج والزوجة هو االستمتاع، متى أمكن 

ما ٌدخلون، حتى لو  رثة، الذٌن ٌرثون المقتول بفرض أو تعصٌب، ال؛ وال ذوي األرحام* أولٌاء الدم هو الو

 كان زوج وزوجة ال ٌدخلون.

ٌُنتظر*   إذا نبتت تسقط. ؛إذا حلق شخص لحٌة آخر فإّنه تجب دٌة لكن إذا ما عادت، إذا عادت تسقط، 
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